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Sindikat policistov Slovenije, Opekarniska cesta 15/c, 3000 ~elje 

Okroino driavno tozilstvo 
v Lj ubljani 

Slovenska cesta 41 
1000 Lj ubljana 

ZOPER NEZNANE STORILCE 

KAZENSKA OVADBA 

Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja 

1. Oskodovanja javnih sredstev po dololbah 1. odstavka 257.a llenu KZ-1, ker so 
kot uradne osebe, javni usluibenci ali druge pooblascene osebe uporabnika 
javnih sredstev, pri narocanju, pridobivanju, upravljanju teh sredstev ali 
razpolaganju z njimi, zavestno krsili predpise, opuscali dolino nadzorstvo in 
tudi drugale povzrocili ali omogocili nezakonito ali nenamensko uporabo javnih 
sredstev, ceprav so predvidevali ali bi morali in mogli predvidevati, do lahko za 
javna sredstva zaradi tega nastane vecja premoienjska skoda, in je ta res 
nastala: 
ker so v casu od 28.2.2019 do 23.9.2020 zavestno in naklepno krsili predpise s 
podrocj a j avnega narocanja, saj so v postopku javnega naroCila male vrednosti st. 
NMVPAN-4/2019, podpisu pogodbe in nj ene realizacije ter plaCi lu opravljene storitve, 
vplivali na vsebino predmeta javnega narocila in na njeni osnovi sklenjene pogodbe, 
to j e na vsebino dokumenta »Neodvisna strokovna analiza ustreznega vrednotenja 
delovnih mest pooblascenih uradnih oseb s posebnimi pooblastili« na nacin, da j e 
bila spremenjena in prirejena, da niso z dolino skrbnostjo, kljub opozorilom opustili 
dolino nadzorstvo, s cimer so Fakulteti za Upravo Univerze v Ljubljani, omogocili 
placilo v visini 29.000 EUR za raziskova lno delo, ki ne ustreza strokovnim kriterijem in 
je bilo spremenjeno po narocilu narocnika - Ministrstva za javno upravo 

2. Nevestno delo v sluzbi po dolocbah 1. odstavka 258. Clena KZ-1, ker so kot 
uradne osebe al i javni usluzbenci, zavestno krsili zakone ali druge predpise, 



opuscali svoje nadzorstvo ali drugace ocitno nevestno ravnali v sluzbi, ceprav so 
predvidevali ali bi morali in mogli predvidevati, da lahko nastane zaradi tega 
hujsa krsitev pravic drugega ali skoda na javni dobrini ali premozenjska skoda, 
in je res nastala krsitev oziroma vecja skoda: 
ker so v casu od 28.2.2019 do 23.9.2020 kot uradne- osebe al i javni usluzbenci, 
zavestno krsili zakone ali druge predpise, opuscali svoje nadzorstvo ali drugace 
ocitno nevestno ravnali v sluzbi, saj so pri izvedbi javnega naroci la male vrednosti st. 
NMVPAN-4/2019, podpisu pogodbe in njene rea lizacije ter placilu opravljene storitve, 
ocitno nevestno ravnali v sluzbi, saj so se zavedali, da je koncni rezultat javnega 
narocila in na njeni osnovi sklenjene pogodbe, to je na vsebina dokumenta 
»Neodvisna strokovna analiza ustreznega vrednotenja delovnih mest pooblaseenih 
uradnih oseb s posebnimi pooblast il i« prirejen in spremenjen po :Zelji narocnika 
(Ministrstva za javno upravo) ter da ne dosega niti minimalnih standardov 
znanstvenega raziskovanja in je kot tak neprimeren za prevzem, s cimer so oskodovali 
javna sredstva v visini 29.000 EUR 

3. Zloraba uradnega poloiaja ali uradnih pravic, po dolocbah 1. in 3. odstavka 
257. Clena KZ-1, ker so kot uradne osebe alijavn{ usluibenci, izrabili svoj uradni 
poloiaj in prestopili rneje urodnih provic ter niso oprovili urodne dolinosti in s 
tern drugernu pridobili protiprovno prernoienjsko korist 
ker so v casu od 5.11.2020 dalje, do 23.9.2020 z navodil i vplival i na izvajalca javnega 
naroci la male vrednosti st. NMVPAN-4/2019, in stern na vsebino predmeta javnega 
naroci la in na njeni osnovi sklenjene pogodbe, to je na vsebino dokumenta 
»Neodvisna strokovna analiza ustreznega vrednotenja delovnih mest pooblascenih 
uradnih oseb s posebnimi pooblastili« na nacin, da je bi la spremenjena in prirejena, s 
Cimer so prizadeja li skodo in krsili pravice podpisnikov Sporazuma o razresevanju 
stavkovnih zahtev (Uradni list 3/20] 9) do postenega izvajanja pod pi sane pogodbe ter 
omogoCili nezakonito placi lo izvajalcu javnega naroci la (Fakulteti za upravo Univerze 
v Ljubljani) v visini 29.000 EUR in v tern znesku oskodovali javna sredstva 

4. Goljufije, po dolocboh 1. in 3. odstovko 218. Cleno KZ-1, ker so zoto, do bi 
drugernu pridobili protiprovno prernoienjsko korist, sprovili drugega s 
prikrivonjern dejonskih okoliscin v zrnoto in go pustili v zmoti in ga s tern 
zopeljali, do je ta v skodo svojega prernoienja koj storil, 
ker so pri pripravi sklepa Vlade Republike Slovenije st. 10103-1 /2020/3 z dne 
23.9.2020 in predhodni predlozitvi vladnega gradiva v obravnavo Vladi RS, zavestno 
prikrili dejanske okoliscine spreminjanja in prirejanja predmeta javnega narocila male 
vrednosti st. NMVPAN-4/2019, njegove nestrokovne izvedbe in spornosti ter da je le 
ta izvedena v nasprotju s tocko II. Sporazuma. o razresevanju stavkovnih zahtev 
(Uradni list st. 3/2019), Vlado Republike Slovenije spravili v zmoto in jo pustili v zmoti 
in jo s tern zapeljali, da je v skodo svojega premoienja (proracuna RS) sprejela citirani 
sklep, s cimer je nastala skoda v proraeunu Republike Slovenije v visini 29.000 EUR 
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Obrazlozitev 

Neznani storilci in sicer javni usluzbenci ter funkcionarji ter druge fizicne in pravne osebe so 
utemeljeno osumljeni zgoraj navedenih kaznivih dejanj, ker so v postopku javnega 
narocanja in njegovi izvedbi, naklepno storili vrsto protipravnih dejanj, ki imajo vse znake 
kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolinosti. V obrazlozitvi kazenske ovadbe vam 
podrobneje predstavljamo celoten potek izvedbe javnega narocanja st. NMVPAN-4/2019. 

I. 
Ozadje priprave neodvisne Analize 

Vse od podpisa Sporazuma o razresevanju stavkovnih zahtev (Uradni list 3/2019) je takratna 
Vlada RS preko MJU in MNZ izigravala izvrsevanje sporazuma, pri cemer smo le to na 
nepravilnosti tudi veckrat opozorili . 

Dne 28.2.2019 smo se v SPS seznanili z objavo javnega narocila male vrednosti st. 
NMVPAN-4/2019 (naroenik Ministrstvo za javno upravo), ki je bil tega cine objavljen na 
portalu javnih narocil na podlagi II. tocke Sporazuma o razresevanju stavkovnih zahtev 
(Uradni list RS st. 3/2019 - v nadaljevanju »Stavkovni sporazum«). V skupnem dopisu obeh 
sindikatov, tako SPS in PSS smo takratno Vlado RS opozorili, da navedeno javno narocilo ni 
izvedeno v skladu z dolocbami stavkovnega sporazuma in posledicno pomeni krsitev le 
tega. Kotje izhajalo iz dokumenta RDPR_856657-NMVPAN-4_2019- Tehnicne specifikacije s 
prilogami, zahtevana uporaba metodologije namrec ni bila v skladu z metodologijo, ki je 
bila dogovorjena s stavkovnim sporazumom ter prilogo 1 le tega. Namrec, v tocki II. 
stavkovnega sporazuma, sta se Vlada Republike Slovenije in oba reprezentativna sindikata v 
policiji dogovorili, da: »Vlada RS se zavezuje, da se v roku 60 dni po podpisu sporazuma, pri 
neodvisni strokovni instituciji, naroCi izvedbo primerjalne analize vrednotenj delovnih mest 
za zaposlene v javni upravi ? posebnimi pooblastili (uniformirani poklici). Neodvisna 
strokovna analiza ustreznega vrednotenja delovnih mest pooblascenih uradnih oseb s 
posebnimi pooblastili, se pripravi na podlagi najnizje uvrscenih delovnih mest v vseh tarifnih 
razredih, skladno s prilogo 1 tega sporazuma, in sicer na osnovi strokovnih kriterijev in meril, 
kot jih doloca Kolektivna pogodba o skupni metodologiji za uvrscanje orientacijskih 
delovnih mest in nazivov v plaene razrede (KPSM)«. V prilogi 1 sporazuma so tudi jasno in 
nedvoumno dolocena delovna mesta, ki se vkljucijo v analizo. Nasprotno pa ie takratna 
Vlada RS v tehnicnih specifikacijah javnega narocila enostransko vkliucila dodatna 
delovna mesta iz placnih skupin C01 (Podsekretar, pri eemer ta skupina C01 sploh ni bila 
dogovorjena za vkljucitev v analizo); C06 (Obcinski redar Ill, obcinski redar vodja skupine Ill, 
visji obCinski redar Ill, obcinski redar svetovalec Ill, obcinski redar visji svetovalec Ill, 
pristaniski nadzornik Ill, pristaniski nadzornik svetovalec Ill, pristaniski nadzornik visji 
svetovalec Ill, inspektor Ill, kar ni bi lo v skladu z dikcijo tocke II stavkovnega sporazuma, saj 
ta jasno in nedvoumno doloca, da se analiza pripravi na podlagi najnizje uvrscenih delovnih 
mest, ki so v prilogi 1 tudi taksativno nasteta), COS (financni svetovalec inspektor Ill). 
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Z dokumentoma st. 3278/GD-16/2019/1 z dne 4.3.21019 in st. 6-2/2019-47/2 z dne 
6.3.2020 smo narocnika (MJU) in Vlado RS opozorili, da se glede na navedene okolisCine ze 
takoj poraja sum v pripravljenost takratne Vlade RS glede .namere uresnicitve II. tocke 
stavkovnega sporazuma. 

Na podlagi protestov obeh sindikatov in predvsem na podlagi sestanka, ki ga je sklical 
takratni minister za notranje zadeve g. Bostjan Poklukar dne 13.3.2019, ob 16.30 uri (poleg 
ministra Poklukarja in takratnega ministra za javno upravo Rudija Medveda so bili prisotni se 
drfavni sekretarji MJU in MNZ ter vodstvo Policije) je bilo javno narocilo popravljeno. MJU, 
predvsem Direktorat za sistem javnih usluzbencev je temu vseskozi nasprotoval, vendar je 
takratni minister Rudi Medved popustil zaradi vztrajanja SPS in izrecnim opozorilom, da 
postaja vse bolj jasno, da takratna Vlada poskusa izigravati sporazum z netransparentnostjo. 

Na prvo javno narocilo se ni prijavi l noben izvajalec, zato smo MJU dne 3.4.2019 z 
dokumentom st. 3278/GD-16/2019/1 pozvali, na kaksen nacin bo zagotovilo casovno 
dinamiko, dogovorjeno v sporazumu. 

Drugi javni razpis, s spremenjenimi tehnienimi specifikaciji je bil nato uspesen, pri cemer je 
bil izbran ponudnik - Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani. 

Od izbire ponudnika dalje, pa smo se konstantno soocali z okoliscinami. ki so vseskozi 
kazali na resne sume v prirejanje analize, o cemer vas bomo v nadalievanju tudi 
podrobno seznanili. 

II. 
Sporna dejstva 

V Sporazumu o razresevanju stavkovnih zahtev (Uradni list 3/2019) je v II. tocki doloceno, da 
Vlada RS pri neodvisni strokoyni instituciji, naroci izvedbo primerjalne analize vrednotenj 
delovnih mest za zaposlene v javni upravi s posebnimi pooblastili (uniformirani poklici), pri 
cemer rok za izvedbo ne sme biti daljsi od 6 mesecev. Kot smo vas ze obvescali, je SPS takoj 
po objavi prvega javnega narocila 28.2.2019, zaradi poskusa izigravanja analize (dodatna 
delovna mesta v nasprotju z dogovorjeno metodologijo) protestiral pri MJU, zaradi cesar je 
bil 14.3.2019 objavljen popravek javnega narocila. Na razpis se takrat ni prijavil noben 
ponudnik, zato je bil razpis oz. javno narocilo ponovno objavljeno 26.4.2019, z izbranim 
ponudnikom pa podpisana pogodba 19.6.2019 v vrednosti 29.000 EUR. Dne 18.11.2019 
je bil sklenjen Aneks st. 1 med izvajalcem in MJU, s cimer je bil rok za izdelavo podaljsan za 
1 mesec, to je do 19.12.2019. Skladno z razpisno dokumentacijo in pogodbo, je imel MJU 
CaS 10 (delovnih) dni za oddajo pripomb izvajalcu (8.1.2020), nato pa je imel izvajalec Se 7 
(delovnih) dni casa za popravke skladno s pripombami narocnika (do 17.1.2019). 

V SPS smo od pristojnih iz MJU poskusili dobiti odgovor, zakaj se je slo v podpis Aneksa in 
podaljsanje roka za izvedbo analize a smo dobili le odgovor, da je slo za objektivne razloge 
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na strani narocnika, ki predstavljajo utemeljen razlog, da se je veljavnost pogodbe casovno 
podaljsala. Na portalu j avnih narocil j e bil tudi objavljen Aneks k pogodbi z izvajalcem 
anal ize, kjer je kot razlog za podaljsanje roka navedeno, da gre za »objektivne razloge na 
strani narocnika«. 

Na podlagi dosedanjih izkusenj iz preteklih stavkovnih sporazumov in glede na navedene 
okoliscine pri pripravi analize (uvoden poskus izigravanja, ki smo ga v SPS uspeli prepreciti, 
neuspesen prvi poskus j avnega narocila, podaljsevanje pogodbe iz »objektivnih« razlogov 
brez ustrezne vsebinske argumentacije), se nam je pricel pojavliati dvom v temeline 
zaveze Vlade. da bo analiza strokovna in neodvisna. 

V luci teh okoliscin poudarjamo, da je Sindikat policistov Slovenijo takratno Vlado RS z vec 
dokumenti in s Sklepom o napovedi opozorilne stavke (st. 3278/STA-1/2020/ 1 z dne 
23.1.2020) posebej opozoril no pogoje veliavnosti predmetne analize, to je na neodvisnost, 
objektivnosti in strokovnost, ki temelji na temeljnih nacelih znanstvenega raziskovanja. Vlado 
RS, vkljucno s takratnim predsednikom Vlade RS, g. Marjana Sarca, smo izrecno opozorili, da 
je »Analiza primerljivosti delovnih mest pooblascenih uradnih oseb« strateski dokument 
Vlade Republike Sloveniie in podpisnik le te. mora za strokovnost in neodvisnost le te 
prevzeti odgovornost v vseh pogledih. Vlado in njenega predsednika smo takrat 
opozorili, da v SPS pod nobenim pogojem ne bomo pristajali na kakrsnekoli poskuse 
izigravanja analize, ki ima za vse polici stke in policiste ter Policijo kot temeljno institucijo 
varnostnega sistema dolgorocne in usodne posledice, od katere je odvisna prihodnost 
poklica policista. 

Posebej smo izpostavi li, da zahtevamo, da bodo odgovorni na strani narocnika pred 
potrditvijo strokovnosti, neodvisnosti in objektivnosti, le to preverili do potankosti, da ne bo 
prihaja lo do kakrsnihkoli razlienih tolmacenj rezultatov ali metodologije ter da bo resorni 
minister ali celo Vlada RS. ki bo taksen strateski dokument potrdila. za zagotovitev 
vseh potrebnih elementov za veliavnost prevzelo polno odgovornost. Takratno Vlado 
smo opozorili, da bomo v SPS dosledno preverili: 

metodolosko veljavnost skladno z pravi li in naceli znanstvenega raziskovanja 
povezanost katere kolih odgovornih oseb narocnika z izvajalcem, ki bi lahko vlivalo 
dvom v nepristranskost 
objektivnost, ki temelji na obveznostih posameznih delovnih mest, ki izhajajo 
izkljucno iz pravnih predpisov in dokumentov 
kakrsnokoli odsotnost subjektivnosti ocen izvajalca 
spostovanje temeljnih nacel znanstvenega raziskovanja (splosnost, objektivnost, 
preverljivost, veljavnost, zanesljivost izkazanih rezultatov) 
multidisciplinarnost pristopa 
uporabo virov podatkov, ki morajo temeljiti na objektivnih kriterijih 
druge morebitne okoliscine, ki lahko vplivajo na verodostojnost analize 

Takratno Vlado, ki je stavkovni sporazum tudi podpisala in njenega predsednika g. Marjana 
Sarca smo opozorili tudi, da bomo priznali zgolj rezultate, ki bodo temeljili na objektivnih 
kriterijih ter metodologiji znanstvenega in strokovnega raziskovanja, vkljueno z ustrezno 
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argumentacijo rezultatov ter dokazil. Ocenjujemo namrec, da je 29.000 EUR javnega 
denarja nesprejemliivo trositi za analize, ki nimajo ustrezne objektivne in metodoloske 
vrednosti in ko gre za strateski dokument driave, ki ima lahko resne in dolgorolne 
posledice za varnostni sistem. 

MJU, pod vodstvom takratnega ministra g. Rudija Medveda nam je sele po napovedi 
opozorilne stavke (Sklep o napovedi stavke SPS st. 3278/STA-1 /2020/1 z cine 23.1.2020), 
kljub predhodnim zahtevam, posredoval dokument st. 0100-223/2019/81 z cine 23. 1. 2020, 
le nekaj ur po uradni napovedi stavke, v katerem navaja: »da je Ministrstvo za javno upravo, 
v torek, cine 14. 1. 2020 prejelo dopis izvajalca Analize vrednotenja delovnih mest 
pooblascenih uradnih oseb (Fakulteta za upravo; v nadaljevanju: izvajalec), v katerem 
sporocajo, da bodo podane pripombe, komentarje in predloge na Neodvisno 
strokovno analizo ustreznega vrednotenja delovnih mest pooblascenih uradnih oseb s 
posebnimi pooblastili, ki smo jih posredovali z dopisom st. 0100-223/2019170. dne 7. 
1. 2020. v cim vecji meri upostevali in gradivo, oddano v skladu s podpisano pogodbo 
in javnim narocilom. ustrezno prilagodili. Glede na to, da bodo morali obravnavati in 
preveriti veliko kolicino podatkov, predlagajo, da jim Ministrstvo za javno upravo (naroenik 
analize) odobri rok za oddajo dokumentacije s popravki in porocila o izvedenih 
prilagoditvah v roku 45 dni, to j e do 28. 2. 2020. 

V citiranem dokumentu MJU navaja tudi, da je »Ministrstvo za javno upravo na prejeti dopis 
izvajalca odgovorilo, da, upostevaje obseg pripomb, ki so bile posredovane z dopisom st. 
0100-223/2019/70, dne 7. 1. 2020 (in ki vkljueujejo zbrane pripombe narocnika in pripombe 
resorno pristojnih ministrstev), s predlaganim rokom (45 dni oz. do 28. 2. 2020), v katerem 
bo izvajalec analize odpravil pomanjkljivosti, ki izhajajo iz dopisa st. 0100-223/2019/70, 
soglasa«. 

Navedeno torej nedvomno dokazuje, da analiza ni in ne more biti neodvisna, v kolikor je na 
njeno vsebino Vlada RS preko MJU podajala pripombe, ki jih bo izvajalec uposteval. Namrec, 
neodvisnost pomeni, da izvajalec raziskave popolnoma neodvisno od kogarkoli, skladno z 
upostevanjem nacel znanstven~ga raziskovanja (med drugim tudi neodvisnost), samostojno 
pride do raziskovalnih rezultatov, za katere tudi jamci. Tako je torej MJU z dokumentom 
st. st. 0100-223/2019/81 z dne 23. 1. 2020 neposredno priznal vplivanje na analizo, ki 
bi skladno s podpisanim stavkovnim sporazumom, morala biti neodvisna. Kot bomo 
pojasnili v nadaljnjih poglavjih teh pripomb, navedena okoliscina lahko pomeni tudi resen 
sum storitve kaznivega dejanja. ki se preganja po uradni dolznosti. posebej ob 
dejstvu. da so bili takratni funkcionarji MJU (konkretno drzavna sekretarkal poslovno 
povezani z izvajalcem. 

Poleg tega na resne sume storitve kaznivih dejanj. krsitev delovnopravnih obveznosti in 
neracionalnega razpolaganja s proracunskimi <iavnimi) sredstvi s strani predstavnikov 
Vlade RS, ki jo je vodil g. Marjan Saree in posameznih uradnikov, kaze tudi dejstvo. da 
obstaja vec (!!!!) verzij analize. 
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Ill. 
Prva verzija analize 

Kot lahko razberemo iz dokumentacije, ki jo je sele na dodatno zahtevo sindikalne strani 
posredoval MJU cine 8 in 9.10.2020, je dne 5.11 .2019 v prostorih MJU potekala predstavitev 
analize narocniku (MJU) in delodajalcem, torej resornim ministrstvom. Podatek, ki izhaja iz 
dokumentov resornih ministrstev o tern, da je bila izvedena taksna predstavitev je naravnost 
5okantna in predstavlja neposredno krsitev stavkovnega sporazuma. Naveden podatek, 
podprt z dokazi o neposrednem vplivanju na neodvisnost analize (kot pogoj za veljavnost 
po sporazumu) v obliki »pripomb« naroenika (MJU) in resornih organov (delodajalcev), 
pomeni resen sum naklepnega oskodovanja javnih sredstev. Glede na to, da se je takratna 
Vlada zavezala k narocilu neodvisne analize, je zavedanje o tern, da so vplivali na koncni 
rezultat in da to pomeni poseg v neodvisnost koncnega raziskovalnega dela, naklepno 
dejanje, s katerim so izvajalcu omogocili zasluzek v visini 29.000 EUR proracunskega 
denarja oz. javnih sredstev za delo, ki ne zahteva niti minimalnih standardov za veljavnost. 

V SPS razpolagamo s podatkom o vsebini prve verzije analize in bomo dokumentacijo tudi 
odstopili pristojnim organom (vec o tern v zakljucku). Na tern mestu podajamo pripombe na 
prvo verzijo analize iz meseca novembra 2019. 

Pripombe na prvo verzijo analize 

V zvezi dokumenta »Neodvisne strokovne analize ustreznega vrednotenja delovnih mest 
pooblascenih uradnih oseb s posebnimi pooblastili« iz meseca novembra 2019 (v 
nadaljevanju »prva verzija analize« in natancnem pregledu le tega, v SPS ugotavljamo vecje 
stevilo pomanjklj ivosti, zaradi katerih ocenjujemo, da je predmetna analiza kot strateski 
dokument Vlade Republike Slovenije pomanj kljiva z vec vidikov, ki vna5ajo velik dvom v 
rezultate le te. V nadaljevanju navajamo nase poglavitne pripombe. 

Objektivnost, zanesljivost in preverljivost podatkov 

Predmetna analiza naj bi skladno z razpisn imi pogoji zagotavljana objektivnost, zaneslj ivost 
in preverljivost podatkov, kar pa po nasi oceni bistveno odstopa od tega namena. Zaradi 
tega se postavlja pod vpra5aj kredibilnost analize, ki bo izhajal kot strateski dokument Vlade 
Republike Slovenije, ki mora zaradi zagotavljanje integritete le te in MJU kot narocnika 
izpolnjevat i pogoje temeljih nacel znanstvenega raziskovanja: 

Nacelo splosnosti 
Nacelo objektivnosti 
Nacelo preverljivosti 
Nacelo veljavnosti 
Nacelo zanesljivosti 

V SPS ocenjujemo, da predmetna analiza teh nacel ne zagotavlja niti v minimalnih 
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standardih, predvsem zato, ker izvajalec z nobeno metodo ni zagotavljal preverljivosti 
rezultatov. Samo uporaba ene metode, brez ustrezne vzporedne kontrolne metode, ne more 
biti zanesljiva, predvsem pa ne objektivna in preverljiva. Prav tako ugotavljamo, da velika 
vecina ugotovitev temelji na razgovorih s posameznimi predstavniki organov, kar predstavlja 
velik dvom v objektivnost rezultatov, predvsem ob pomanjkanju objektivne kontrolne 
metode. Kot izredno veliko in kljueno pomanjkljivost analize vidimo predvsem v tern, da je 
uporaba ustreznih virov in podatkov netransparentna, kar posebej omenjamo po tocko 2. 
(viri podatkov). Nikjer v analizi namrec ne zasledimo ocenjevanja objektivnih kriterijev (npr. 
zakonsko predpisana pooblastila), njihovo ponderiranje in prispevek k posamezni oceni 
zahtevnosti. 

Viri osnovnih podatkov 

Najvecja tefava, ki moeno nacenja kredibilnost analize je uporaba relevantnih virov 
podatkov ter njihovo ocenjevanje in ponderiranje. Pri tern kot eklatanten primer 
nedoslednosti navajamo tri primere, ceprav jih v analizi zaznavamo se bistveno vec. 

a) Zahtevana strokovna izobrazba in dodatna znanja: 
V analizi so ti podatki navedeni zgolj pavsalno. Tako na primer na strani 27 prve 
verzije analize izvajalec navaja, da »so najvisjo oceno pripisali delovnemu mestu 
carinika, pri katerem smo ocenili, da je nabor znanj za prieetek dela najsirsi« ter 
»gasilca, ki mora vzdrzevati usposobljenost in obnavljati certifikate iz siroke palete 
spretnosti in znanj«. Taksno vrednotenje, ki je mimogrede tudi subjektivno s strani 
ocenjevalcev, je popolnoma neustrezno, saj bi moral slediti nacelu objektivnosti s 
tern, da bi preveril ustrezne programe, ki so pogoj za zasedbo delovnega mesta. 
lzvajalec nikjer ne navaja, pa bi po nasem trdnem prepricanju moral, da bi analiziral 
posamezen izobrazevalni program, ovrednotil in ponderiral po posameznih kriterijih 
ter dolocil ponder (utez) temu osnovnemu kriteriju pri oceni posameznih vozlisc in 
skupni oceni zahtevnosti delovnega mesta. Tako je na primer pri delovnem mestu 
»policist SR Ill« potrebno upostevati vstopne pogoje in kot »paleto potrebnih znanj« 
skozi analizo zahtevanih pogojev, izbornih postopkov in pogojev za vkljucitev v 
proces pridobivanja poklica, obsega, zahtevnosti in trajanja izobrazevanja za 
zasedbo osnovnega delovnega mesta. Vsi navedeni kriteriii so objavlieni v 
ustreznih predpisih in jasno navedeni in jih je mogoce objektivno oceniti. Na 
primer, pogoji za zasedbo, kriteriji za izbor, potrebno izobrazevanje in podobno so 
navedeni pri vseh poklicih in tudi javno dostopni ter celo normativno predpisani v 
zakonih ali na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih in aktih delodajalcev. 

Ugotavljamo, da izvajalec analize na nobenem mestu ne navaja teh pogojev in 
kriterijev, jih ne ponderira, jih ne ocenjuje po objektivnih kriterijih in ne primerja. 
Zaradi tega so taksne pavsalne navedbe o »obnavljanju znanj« ali da je pri nekom 
nabor znarij najsirsi nerelevantne, ker gre za subjektivno oceno posameznika. Po nasi 
oceni ja potrebno podrobno analizirati posamezne izobrafovalne programe in 
strokovne izpite, ki so edini objektivni kriteriji za zasedbo delovnega mesta. 
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b) Prepovedi 
Pri kriteriju prepovedi je izvajalec ocenjeval zgolj prepoved stavke in prepoved 
clanstva v politicnih strankah, ceprav imajo policisti bistveno vec taksnih omejitev kot 
so: 

• Skladno z Zakonom o drfavnem tozilstvu obravnava pred Posebnim 
oddelkom Specialziranega drfavnega tozilstva v kolikor so osumljeni storitve 
kaznivega dejanja in to bodisi pri opravljanju uradnih nalog, bodisi v prostem 
casu, kar nedvomno predstavlja posebno obliko omejitve, ki ima veliko tezo 
in v analizi ni bila ovrednotena 

• Prepovedi iz Kodeksa policijske etike, kjer so zaradi morebitne krsitve le tega 
tudi v prostem casu podvr:Zeni delovnopravnim in disciplinskim postopkom, 
pri cemer gre prav tako za specifieno omejitev, ki ni bila ovrednotena 

• Prepovedi opravljanja drugih del skladno z dolocbami 75. clena Zakona o 
organiziranosti in delu v policiji ter Pravilnika o delih, ki jih policist ne sme 
opravljati (Uradni list RS, st. 59/13), ki prav tako ni bil upostevan in 
ovrednoten 

c) Pooblastila 
Ugotavljamo, da kljub temu, da so pooblastila eden od kriterijev ocenjevanja 
zahtevnosti delovnega mesta, izvajalec v analizi nikjer objektivno ne ocenjuje in 
ponderira tega podrocja. Pooblastila posameznih poklicnih skupin so jasno 
predpisana. ker gre za poseg v clovekove pravice in temeline svoboscine. pri 
cemer je potrebno poleg obsega pooblastil ovrednotiti predvsem stopnjo 
posega v clovekovo integriteto. 

V kolikor bi izvajalec analize zelel doseci objektivno oceno tega podrocja, bi po 
nasem mnenju moral najprej opredeliti: 
• Posamezna pooblastila poklicnih skupin, ki so zakonsko dolocena 
• Ugotoviti kdaj jih lahko uporabi 
• Ugotoviti proti komu.jih lahko uporabi 
• Ugotoviti kje jih lahko uporabi 
• pogostost uporabe (npr. statisticno na letni ravni) 
• Posledice ki lahko nastanejo zaradi uporabe 
• In podobno 

Po tako razdeljenih kriterijih bi jih moral nato objektivno oceniti in dolociti utezi oz. 
ponderje k vsakemu izmed teh kriterijev, kar pa ni uposteval in je to nujno potrebno, 
v kolikor :Zeli naroenik doseci namen raziskave - objektivnost in neodvisnost. 

Kot eklatanten primer nedoslednosti navajamo navedbo na strani 28, kjer izvajalec 
navaja, da je zahtevnost »pooblasti l najvisja pri kriminalistih, kjer smo ocenili, da je 
nabor pooblastil zelo Sirok in da jih tudi relativno pogosto uporabljajo« ter »Samo 
nekoliko nizjo oceno je prejel policist, zaradi tega, ker je dejanski nabor uporabljenih 
pooblastil precej ozji kot pri kriminal istu«. Taksna navedba je namrec po nasem 
mnenju izrazito subjektivna, brez ustreznih metodoloskih utemeljitev ter zapisana 
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»na pamet«, namesto da bi bila ustrezno in strokovno utemeljena. Zaradi podaj e 
ustrezne tefo, bi izvajalec namrec moral zakljucek ustrezno utemeljiti in pospremit i z 
ustreznimi podatki. Pri vseh delovnih mest ih v kriminalisticni policiji izvajalec 
namrec niti z besedo z ne omenja (in posledieno nit i ne ovrednotil uporabo 
posebne vrste pooblastil - t.i. prikritih preiskovalnih ukrepov, ki pomenijo 
najbolj grebe posege v clovekove pravice in temeljne svoboscine. v kolikor bi 
izvajalec ustrezno metodolosko pristopil k izvedbi analize, bi taksne eklatantne izjave 
ne zapisal na taksen nacin, temvec bi jih ustrezno ponderiral ter zakljucek tudi 
ustrezno utemeljil. Taksen pristop bi nedvomno pokazal (mogoce) se sirse razlike in 
delovna mesta kriminalistov (v vseh tarifnih skupinah) ocenil ustrezneje, kot pa jih je 
z oceno »na pamet«. Navedena pripomba tako predstavlja dokaz, da je anal iza 
strokovno popolnoma neprimerna. 

Metodologija 

Ugotavljamo, da je izvajalec pri analizi podatkov uporabil zgoli eno metodo znanstvenega 
raziskovanja, pri cemer ni sledil nacelu zanesliivosti. V postopkih znanstvenega 
raziskovanja mora namrec izvajalec zagotoviti »kontrolo« rezultatov, tako da z vec 
razlicnimi metodami primerja izbrane podatke in primerja rezultate. V konkretnem primeru 
pa se je izvajalec odlocil le za eno metodo, na katerem slonijo njegove ugotovitve. V kolikor 
bi podatke preveril z drugacno metodologijo, na primer t.i. »zenevsko metodo«, bi lahko 
primerjal rezultate objektivno. Tako pa ugotavljamo, da ocena posameznih »listov« in 
»drevesa« temelji zgolj na metodi AHP. Pri vrednotenju delovnih mest je najbolj znana jet. i. 
fonevska shema, ki je podlaga za marsikatero vrednotenje in so jo razvili leta 1950 v casu 
konference v Zenevi. Zenevska shema obravnava dva vidika: telesne zahteve in psihicne 
zahteve ter izhaja iz stirih vrst zahtev, ki so: znanje, obremenitve, odgovornost in delovni 
pogoji (povzeto po Bullingerju, 1995 str. 229). Kljucni problem, ki ga pri tern zaznavamo je 
torej preverljivost podatkov po uporabljeni metodi, saj izvajalec po nasem mnenju zgolj z 
uporabo ene metode ne more objektivno preveriti oziroma primerjati rezultatov in so le ti 
zato lahko izkrivljeni ali celo prilagojeni. Zato menimo, da je v taksnem strateskem 
dokumentu, ki ima lahko dolgorocne posledice, nujna uporaba kombinacija razlicnih metod 
znanstvenega raziskovanja, ki bodo objektivno odrafala dejansko stanje. Taksen strateski 
dokument v obliki ki je bil predstavljen, lahko resno spodkopa kredibilnost naroenika (Vlada 
RS) in samega izvajalca. Opozarjamo. da je ie v razpisni dokumentaciii navedeno. da 
izvajalec zbere tisto metodo dela oziroma kombinacijo vec razlienih metod, ki bodo 
izkazale jasne in nedvoumne rezultate 'in cilie analize. V kolikor bi izbral samo eno 

' 
metodo, pa mora le ta zagotavliati vec nacinov obdelave podatkov, ki zagotavliajo 
objektivne rezultate. 

Prav tako ugotavljamo, da predmetna analiza ne sledi razpisnim pogojem predvsem v tocki 
»uporaba raznovrstnosti metod«. lz priloge razpisne dokumentacije st. RDPR_856641-
NMVPAN-4_2019 namrec izhaja, da mora izvajalec opredeliti prispevek oziroma tefo 
posamezne metode, navede obseg aktivnosti / nalog, ki jih bo uporabil v okviru posamezne 
metode ali v okviru vec metod, kar pa iz analize ne izhaja. lz vsebine interpretacije podatkov 
namrec bralec dobi obcutek, da so vrednotenja potekala na podlagi intervjujev. pri cemer ni 
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naveden na primer ponder ostalih uporabljenih virov kot so pregled relevantne zakonodaje 
in pravnih aktov. opis delovnih mest in podobno. Prav tako ni naveden ponder delefa 
posameznega sklopa posameznih kriterijev (vozlisc) in osnovnih kriterijev (listov). 

Ocenjujemo tudi, da je glede na zakonske razlike v obsegu in intenzivnosti pooblastil, 
odgovornosti, naporih, ipd, uporaba zgolj tristopenjske lestvice neustrezna, ampak bi 
morala biti vsaj 5 stopenjska. 

Prav tako je z vidika celovitosti po nasem mnenju potrebna uporaba ocen posameznih 
kriterijev skupno za vse tarifne skupine v posameznem poklicu (in ne deljeno), saj je 
potrebno upostevati ustrezne karierne poti v teh sluzbah ter dejstvo da gre na primer pri 
policistih pri uporabi pooblastil za zakonsko enaka, ne glede na tarifno skupino, v katero 
sodi posamezno delovno mesto. 

Uporaba virov 

Kot smo ze veckrat omenili, analiza neodvisnemu bralcu daje obcutek, da ugotovitve 
temeljijo zgolj na subjektivnih ocenah tako ocenjevalcev. kot oseb, ki so sodelovale v 
intervjujih iz posameznih drfavnih organov. Namrec, nikjer ni zaslediti ali je sploh in na 
kaksen nacin je izvajalec ocenil in ponderira l ostale vi re podatkov: 

• Relevantno zakonodajo, ki opredeljuje dodatne pravice, odgovornosti, pooblastila, 
omejitve in prepovedi 

• Splosne interne akte delodajalcev 
• drugo relevantno zakonodajo 
• poklicne standarde 
• vprasalnike in intervjuje 

lzvajalec bi namrec po nasi oceni moral, v kolikor bi zasledoval temeljna nacela 
znanstvenega raziskovanja, najprej ustrezne vire razdeliti na primarne (zakonodaja, pravni 
predpisi) ter sekundarne (ankete, intervjuji) in jih ustrezno oceniti in ponderirati, pri cemer 
morajo zaradi zagotavljanja objektivnosti primarni viri predstavljati veCino podatkov, na 
katerih sloni raziskava in njeni rezultati. 

Kljuene ugotovitve 

Ugotavljamo, da je v prvi verziji analize iz meseca novembra 2019, v zakljuckih navedeno, da 
bi se morale izhodiscne place v placni skupini C3 ovrednotiti z visjimi izhodiscnimi placnimi 
razredi, kar v prvi verziji analize izvajalec navaja v poglavju 6.3., konkretneje v tabeli st. 27. 

lz navedene tabele izhajajo predlogi izvajalca za visjo uvrstitev delovnih mest (nekaterih), pri 
cemer pri policistih (C03) so predlogi za tarifne skupine: 

V: +2 PR 
VI: +2PR 
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Vll/1: +1 PR 
Vll/2: +1 PR 

Predloge drugacnih uvrstitev vsebujejo tudi druga delovna mesta, pn cemer pa analiza 
(kljub vsej svoji metodoloski neverodostojnosti) pokafo na podvrednotenost delovnih mest 
policistov v primerjavi z drugimi (predvsem v placni skupini C04). 

Glede na navedeno, je torej takratna Vlada RS pod vodstvom Marjana Sarca, imela vso 
pravno podlago za takojsnjo realizacijo sporazuma. Ob tern je vec kot zgovorno dejstvo, da 
se je takratna Vlada odlocila za »podaljsanje roka izvedba« in podajo pripomb ter s tern 
spremembo rezultatov analize (kar navajamo podrobnej e v nadaljevanj u). To dejstvo pa 
nesporno dokazuje, da je takratna Vlada pricela z neposrednim vplivanjem na analizo z 
namenom (direktnim naklepom) izigrati podpisan stavkovni sporazum. 

Zanimivo je dejstvo, da so cisto vsi resorji podali skoraj . identicne pomisleke na 
verodostojnost. veliavnost. zanesliivost in strokovnost analize. pri cemer pa je MJU te 
pomisleke dobesedno »povozil in se zavestno podal v spremembo rezultatov ter s tem 
povzrocil neracionalno razpolaganje z javnimi sredstvi v visini 29.000 EUR .. Pri tern 
opozarjamo na nenavadno dejstvo, da je takratna drfavna sekretarka pri ministru Rudiju 
Medvedu, ga. Mojca Ramsak Pesec tud i poslovno povezana z izvajalcem analize, saj j e iz 
javno dostopnih podatkov na spletnih straneh razvidno, da za izvajalca izvaja predavanja kot 
zunanja sodelavka. lz tega dejstva izhaja sum, da je naroenik MJU zaradi rezultatov analize 
tako ali drugace posredno ali celo neposredno vplival na rezultat analize. Morebitne sume 
storitve kaznivih dejanj in krsenja zakonodaje bomo odstopili pristojnim organom, to 
dejstvo o poslovni povezanosti, v kombinaciji z ostalimi ze navedenimi okol iscinami, vzbuja 
resen dvom v neodvisnost analize. 

IV. 

Druga verzija analize 

Splosno 

Na prvo verzijo analize, katere nepravilnosti smo izpostavili v prejsnjem poglavju, so tako 
naroenik (MJU), kot resorna ministrstva in organi (MNZ, MF, MORS, URSZR, UIKS) podali 
obse:Zne pripombe. Zanimivo j e dej stvo, da so cisto vsi organi na strani delodajalca. 
izrazili velike dvome v strokovnost analize. predvsem z metodoloskega vidika, ki smo 
ga v SPS izpostavili v prejsnjem poglavju: 

MORS URSZR z dokumentom st. 101-1/2015-45 - DGZR z dne 8.11.2019 
MJU z dokumentom st. 0100-223/2019/48 z dne 8.11.2019 
FURS z dokumentom st. 100-29/2019-12 z dne 8.11.2019 
Elektronsko sporocilo ga. Slavice Skocir, sekretarke Ministrstva za pravosodje, vodja 
Sektorja za splosne, pravne in ekonomske zadeve z dne 8.11.2019 
Pripombe MNZ, ki jih je posredovala takratna driavna sekretarka mag. Melita 
Sinkovec 
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itd. 

Na podlagi posredovanih pripomb je izvajalec, SIC Fakultete za upravo, pripravil drugo, 
popravljeno verzijo analize. Ta podatek je kliucen za dokazovanje izigravanja stavkovnega 
sporazuma s strani takratne Vlade RS. saj nedoumno dokazuje. da je bil njihov (naklepni) 
namen prilagoditi rezultate analize na taksen nacin. da bi preslepila podpisnike sporazuma 
na sindikalni strani. lz pregleda druge verzije analize namrec izhajajo tako ocitne 
malverzacije, ki imajo po nasem trdnem prepricanju tudi vse znake kaznivih dejanj, ki 
se preganjajo po uradni dolznosti. Nase trditve glede tega vam podrobneje in zelo 
konkretno navajamo v nadaljnjih podpoglavjih. 

Splosno o »drugi« analizi 

V Sindikatu policistov Slovenije ugotavljamo, da drugi osnutek analize iz februarja 2020, 
bistveno odstopa od prvotnega modela in vzbuja resne sume v prirejanje podatkov. 
Samo za primer navajamo, da je izvajalec pri »ponovnem ocenjevanju« spreminjal ocene 
kriterijev: 

v tabeli 16: pri policistu v V. tarifni skupini je pri kriteriju rezultati zmanjsal iz 1,5 na 
1,3, fizicni napor pri krimi nalistu iz 1,3 na 1,0; pri policistu pooblastila zniial iz 1,4 na 
1,3, itd., pri gasilcu pa npr. tveganja zvisal iz 1,30 na 1,5). 
v tabeli 17: npr. visji carinik: zvisuje kriterij rezultati iz 1,3 na 1,5, fizieni napor iz 1,0 
na 1,3; pri visjem pravosodnem policistu dviguje kriterij vodenje iz 1,0 na 1,30; pri 
visjem stabnem vodniku kriterij izpiti iz 1,0 na 1,30, obnavljanje znanj iz 1,3 na 1,50, 
umski napori iz 1, 15 na 1,30, dolfoosti iz 1,0 na 1,30, omejitve dela iz 1,0 na 1,30, pri 
policistih in namestniku vodje gasilske izmene so se posamezne ocene zniievale. 

Taksno spreminjanje ocen. predvsem brez vsakrsne utemeliitve dokazuie nafo tezo o 
povsem subjektivno naravnani analizi. ki sploh ne izpolnjuje kriterijev znanstvenega 
raziskovanja. Kot smo izpostavili ze pri prvi verziji analize, izvajalec niti na enem mestu ne 
uposteva pooblastil v okviru prikritih preiskovalnih ukrepov pri kriminalistih. Tako je 
zmanj5anje kriterija fizieni napor pri kriminalistih popolnoma neutemeljen in arbitraren. 
Prikriti preiskovalni ukrepi namrec poleg psihicnih, predstavljajo izjemne fizicne napore in 
izpostavljenost najvisji stopnji nevarnosti. S tern tudi neposredno utemeljuje bojazen 
prirejanja rezultatov, kar je v oceh koncne interpretacije vec kot ocitno. lz pregleda druge 
verzije analize nedvomno izhaja, da sta tako izvajalec, kot narocnik, z naklepnim prirejanjem 
podatkov, popolnoma izgubila kredibilnost, saj s spremembami podatkov vec kot ocitno 
zasledujeta enotni cilj - s popolnoma nestrokovno metodologijo prikazati vse analizirane 
poklicne skupine kot enakovredne. 

Temeljna nacela 

Uvodoma ugotavljamo, da izvajalec, kljub pripombam ni uposteval temeljnih nacel 
znanstvenega raziskovanja. Predmetna analiza naj bi skladno z razpisnimi pogoji 
zagotavljana objektivnost, zanesljivost in preverljivost podatkov, kar pa po nasi oceni 
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bistveno odstopa od tega namena. Zaradi tega se postavlja pod vprasaj kredibilnost analize, 
ki bo v koncni verziji predstavljal strateski dokument Vlade Republike Slovenije, ki mora 
zaradi zagotavljanje integritete le te in MJU kot narocnika izpolnjevati pogoje temeljih nacel 
znanstvenega raziskovanja: 

Nacelo splosnosti 
Nacelo objektivnosti 
Nacelo preverljivosti 
Nacelo veljavnosti 
Nacelo zanesljivosti 

V Sindikatu policistov ocenjujemo, da predmetna analiza teh nacel ne zagotavlja niti v 
minimalnem smislu, predvsem zato, ker izvajalec z nobeno metodo ni zagotavljal 
preverljivosti rezultatov. Ceprav na posameznih mestih izvajalec poskusa prepricati bralca, 
da je raziskava ponov.ljiva, to nikakor ne drzi, predvsem z vidika obj ektivnosti. Namrec ocene 
kriterijev in utezi temeljijo izkljueno na subjektivnih ocenah izvajalca in predstavnikov 
sodelujocih organov. Tako ugotavljamo, da izvajalec za zagotovitev objektivnosti ni 
predhodno uporabil testnega modela, prav tako ni zagotovil hkratnega ocenjevanja 
kriterijev s strani vec locenih skupin in primerj al nj ihovo veljavnost. Zaradi tega je 
interpretacija rezultatov neverodostojna. Posebej glede na dejstvo, da je izvajalec spreminjal 
posamezne ocene. 

Uporabljena metoda 

Ocenjujemo, da je tristopenjska lestvica neustrezna glede na razpon razlicnih delovnih mest, 
predvsem pa odgovornosti. lzvajalec je na primer pooblastila posameznih poklicnih skupin 
oz. delovnih mest ocenil zgoli subjektivno in popolnoma na nobenem mestu ne 
utemeljuje svoje ocene. Ne navaja vrst pooblastil, jih ne ocenjuje z vidika poseganja v 
clovekove pravice in predvsem posledic uporabe (npr. strelno orozje, telesna sila, elektricni 
paralizator, itd.). Poleg tega zanemarja dejstvo. da nekatera delovna mesta sploh nimajo 
pooblastil Cvojaki. gasilci). saj iih pravni predpisi sploh ne dolocajo! Na navedeno 
okoliscino izrecno opozarj a tudi MORS URSZR v svojem dokumentu st. 101-1/2015-45 -
DGZR z dne 8.11.2019 posebej izpostavlja: 

Prav tako je treba poudariti, da poklicni gasilci ne opravljajo nalog s 
posebnimi pooblastili, kot to velja za ostale primerjane poklice, in da 
teh pooblastil ne gre enaCiti z ukazi in navodili, ki jih ima v easu 
intervencije vodja intervencije. 

Navedena pripomba MORS URSZR je ena kljucnih, ki j ih tako naroenik, kot izvajalec analize 
preprosto zavestno ignorirata. 

Posebne pripombe 

Pri tern opozarjamo, da bi upostevanje taksne metodologije, ki temelji na temeljnih nacelih 
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znanstvenega raziskovanja, pomenila znatne spremembe tudi pri ocenjevanju drugih 
kriterijev in bi izhajala iz objektivnega vira - taksativno predpisanih pooblastilih in ostalih 
kriterijih (na primer odgovornost za uporabo strelnega orozja je popolnoma drugacna kot 
za uporabo zasega predmetov ali ugotavljanja identitete) 

V SPS smo pri pregledu druge verzije analize ugotovili naslednje izstopajoce nedoslednosti 
glede plaene skupine C03: 

1. Omejenost na delovno mesto policist NDM: Pri ocenjevanju kriterijev in utezi se je 
izvajalec omejil le na dela policistov SR, ki opravljajo nadzor drfavne meje. Pri cemer 
ne uposteva, da ima popolnoma ista pooblastila in opravlja dela tudi na drugih 
podrocjih policijske dejavnosti 

2. Neenotnost utezi: lzvajalec kljub predhodnim pripombam, se vedno ne poenoti 
ocenjevanja utezi na vse tarifne skupine skupaj ali loceno, zaradi cesar so rezultati 
neverodostojni in izkrivljeni. 

3. Pri delovnih izkusnjah izvajalec ne uposteva kariernih poti oz. dejstva, da morajo 
zaposleni dolocen eas opravljati dela v nizjih nazivih, da lahko dosefojo visjega in ni 
mofoo preskakovanje nazivov 

4. Ne uposteva obveznosti po vseh predpisih, pri cemer so najbolj izstopajoce: 
Posebna obravnava policistov po Zakonu o drfavnem tozilstvu 
Obveznosti ravnanja v prostem casu po Kodeksu policijske etike 
Poseg v zasebnost glede urejenosti (priceske, brki, brada ... ) po Pravilniku o 
policijski uniformi 
Uporaba tajnih podatkov razlicni stopenj tajnosti po Zakonu o tajnih podatkih 
(npr. pri carinikih uposteva daveno tajnost) 

5. Vsa delovna mesta policistov imajo opredeljen neenakomeren delovni cas, pri eemer 
so ocene izvajalca neenotne glede na tarifne skupine 

6. Glede delovnega casa niso upostevane obveznosti po 73. clenu ZODPOL 

Koncne ugotovitve 

Dejstvo, da je izvajalec po prejetih pripombah MJU in resornih ministrstev popolnoma 
spremenil pristop in celo prirejal podatke (opisano zgoraj) nedvomno dokazuje zavestno 
krsenje temeljnih nacel znanstvenega raziskovanja, zaradi cesar analiza ne dosega niti 
minimalnih strokovnih standardov, da bi lahko kdorkoli trdil, da izpolnjuje kriterije, dolocene 
z II. tocko Sporazuma o razresevanju stavkovnih zahtev (Uradni list 3/2019). Ze obicajnemu 
bralcu se ob branju analize poraja izjemen dvom v verodostojnost podatkov. V kolikor bi 
lahko primerjal tako prvo, kot drugo verzijo, pa bi z lahkoto ugotovil, da gre za popolnoma 
zavestno prirejanje podatkov in zakljuckov po folji naroenika (MJU). 

Ta okoliscina predstavlja utemeljene. razloge za sum, da konena verzija analize, ki je bila 
podlaga za obravnavo na Vladi RS, temelji na naklepnem prirejanju. Glede na to, da so se 
odgovorni na strani narocnika nedvomno zavedali, da taksno prirejanje pomeni resno 
nevarnost za verodostojnost zakljuckov, ki jih bodo predlozili Vladi RS, zaradi cesar bo 
izvajalec delezen neupravicenega placila v visini 29.000 EUR za analizo, ki ni skladna s 
popolnoma nobenim strokovnim standardom in dokazano prirejena glede na cilj, ki ga je 
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MJU zasledoval - prikazati vse poklicne skupine kot »enakovredne« in s tern izigrati 
podpisnike sporazurna. 

Pri tern ne rnorerno rnirno dejstva, da ta dejstva predstavljajo tudi elernente kaznivih dejanj, 
ki se preganjajo po uradni dolinosti, zaradi cesar jih borno v obravnavo posredovali tudi 
ustreznirn institucijarn. 

v. 
Koncna verzija analize 

Analiza, ki je bila v rnesecu februarju naklepno popravljena, je bila kljub ternu, da ni 
upostevala niti ene pripornbe narocnika in posarneznih resorjev glede uporabljene 
rnetodologije in izkazanih pornislekov (niti izvajalec ni pojasnil oz. odgovoril na te dvorne), v 
rnesecu septernbru 2020 predlofona Vladi RS v seznanitev. Kaj so pristojni na MJU delali z 
analizo od rneseca februarja 2020 do septernbra 2020 ni znano. Po podatkih, s katerirni 
razpolagarno, odgovorni zaradi opozoril Sindikata policistov Slovenije glede surnov 
nepravilnosti, niti niso vedeli kako bodo pred novo Vlado upravicili taksno nestrokovno 
analizo, zato so novirn rninistrorn in predstavnikorn Vlctde RS preprosto zarnolcali dejstva o 
prirejanju, ki srno jih natancno uterneljili v predhodnih poglavjih. Taksna opozorila srno novi 
Vladi RS posredovali ze z dopisorn st. 3278/GD-40/2020/1 z dne 8.5.2020. 

Trenutno Vlado sicer razumemo. da ni bila seznanjena z dosedanjim dogajanjem in je 
na taksni podlagi tudi sprejela sklep st. 10103-1/2020/3 z dne 23.9.2020. Je pa aktualna 
Vlada na sestanku pri ministru za notranje zadeve g. Alesu Hojsu dne 25.9.2020 sprejela 
pobudo SPS, da se tudi sindikalna stran seznani z analizo in nanjo poda ustrezne pripornbe. 

v dosedanjern postopku je bilo narnrec ugotovljeno, da je delodajalska stran pod prejsnjo 
Vlado ne le podajala pripornbe, ternvec celo zavestno in naklepno vplivala na rezultate in 
interpretacijo podatkov, rnedtern ko sindikati (podpisniki sporazurna), kot enakovreden 
partner stavkovnega sporazuma te rnoinosti nisrno irneli. 

VI. 
Nepravilnosti 

Glede na vsa predstavljena dejstva, neizpodbitno izhaja, da »Neodvisna strokovna analiza 
ustreznega vrednotenja delovnih rnest pooblascenih uradnih oseb s posebnirni pooblastili« 
ne izpolnjuje niti rninirnalnih standardov strokovnosti, objektivnosti in neodvisnosti, ki so 
skladno s stavkovnirn sporazurnorn, terneljni pogoj za veljavnost analize. 

Verjarnerno, da bo Vlada RS na podlagi zgornjih uterneljitev spoznala, da je njena 
predhodnica, vse od podpisa sporazurna, sindikalno stran izigravala in sla celo tako dale(, 
da so prirejali podatke in sprerninjali analizo, ki bi policistom Ze v rnesecu novernbru 2019 
ornogocala izvrsitev II. tocke sporazurna. 
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• . . ,. 

Je pa predhodna Vlada, ocitno za ceno socialnega miru z drugimi poklicn imi skupinami, 
grobo presegla svoj a pooblastila in zavestno ter naklepno ·vplivala na izvaj alca, da j e le ta 
spremenil podatke in zakljucke v tej meri, da je vsa analizirana delovna mesta preprosto 
izenacil. 

Taksno ravnanje po nasem mnenju predstavlja tudi elemente uradno pregonljivih kaznivih 
dejanj. 

Te sume je samo se potrdil dopis MJU st. 0100-223/2019/135 z dne 28.9.2020, v katerem nas 
je MJU obvestil, da kljub dogovoru z MNZ, analize v pripombe ne bomo prejeli, dokler ne bo 
podpisan primopredajni zapisnik med narocnikom in izvajalcem navedene analize. Na 
navedeni dopis se je SPS ostro odzval in osebno ministra za javno upravo g. Bostjana 
Koritnika dne 30.9.2020 z dopisom st. 3278/GD-79/2020/1 opozoril, da bo podpis 
primopredajnega zapisnika (kot pogoj za placilo izvajalcu), pteden se z analizo seznanita 
sindikata in podata svoje pripombe, predstavljalo oskodovanje javnih sredstev v visini 
29.000 EUR. Toliko namrec znasa pogodbena vrednost analize, pri cemer smo v SPS 
prepricani. da izvajalec za taksno analizo. kot jo je predstavil. ne more prejeti placila, 
saj ne izpolnjuje niti minimalnih strokovnih pogojev in je v direktnem nasprotju z II. tocko 
Sporazuma o razresevanju stavkovnih zahtev. 

VII. 
Zakljucek in predlog 

Sindikat policistov Slovenije na podlagi vseh navedenih dejstev ugotavlja, da so po nasem 
mnenju izpolnjeni vsi znaki navedenih kaznivih dejanj. Okroino drfavno tozilstvo v Ljubljani 
pozivamo, da odkrije storilce ter z usmeritvami nalozi policij i pridobitev vseh dokazov, 
pomembnih za kazenski pregon. 

S spostovanjem, 

Priloge: 

mag. Kristjan Mle 
PREDSEDNIK 517 

Sporazum o razresevanju stavkovnih zahtev, Uradni list RS, st. 3/ 2019 
Sklep Vlade RS, st. 10103-1/2020/3 z dne 23.09.2020 
Zahteva za pojasnilo z dne 04.03.2019 
Dopis SPS z dne 06.03.2019 
Dopis SPS z dne 07.03.2019 
Razpisna dokumentacija 
Dopis SPS z dne 03.04.2019 
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Elektronsko sporoCilo z dne 03.04.2019 
Elektronsko sporocilo z dne 19.04.2019 
lzvrsevanje sporazuma o razresevanju stavkovnih zahtev in ureditev razmer v Policiji 

z dne 21.01.2020 
Sklep o napovedi stavke Sindikata policistov Slovenije z dne 23.01.2020 
Odgovor na sklep o napovedi stavke toiece stranke z dne 30.01.2020 
Dopis SPS »izvrsevanje sporazuma o razresevanju stavkovnih zahteV« 
Posredovanje Neodvisne strokovne analize vrednotenja delovnih mest pooblascenih 

uradnih oseb s posebnimi pooblastili z dne 05.10.2020 
Pripombe na neodvisno strokovno analizo ustreznega vrednotenja delovnih mest 
Pripombe na osnutek porocila Ministrstva za obrambo RS 
Mnenje URS za zascito in resevanje st. 101 - 1 /2015-45-DZGR z dne 08.11.2019 
Pripombe na osnutek 
Pripombe na osnutek Direktorata za javni sektor z dne 08. ~ 1.2019 
Pripombe na osnutek FURS z dne 08.11.2019 
Skupek vseh pripomb 
Pripombe URSIKS z dne 08.11.2019 
Pripombe Direktorata za javni sektor z dne 07.01.2019 
Mnenje dr. Lobnikarja z dne 12.10.2020 
Vse tri variante analize, ki naj jo predloieni toiena stranka 

Poslano: 
naslovniku 
arhiv 

Stevi I ka: 3278/G D-11 /2021 /1 
Datum : 25.1.2021 
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